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Rajzosaink közül Gonda Viktória 5. helyezett lett, és Nagy 
Janka is gyönyörű rajzott készített, mindketten a 7. évfolyamot 
képviselték.

A kisebbek is ügyesek voltak. Nagy Hanna 4. osztályos diák a 
kis nyelvészek között lett 7. helyezett. Varga Patrik a 20., Kis 
András a 21. helyen végzett matematikából a 4. osztályosok 
között. Molnár Lili és Bárány Boldizsár 4. osztályos tanulók is 
szép teljesítményt nyújtottak rajzból. Felkészítő tanárok: 
Göncziné Koch Ibolya, Szabó Józsefné, Tárnokné Szilágyi 
Beáta, Nagyné Smányi Hedvig. Gratulálunk Mindenkinek!

Köszönjük szépen iskolánk támogatását!
Nagyné Smányi Hedvig és Tárnokné Szilágyi Beáta

Szépírás verseny Vésztőn
Egy pénteki napon, februárban három refis tanuló – Dudás 

Viktória, Gráczer Hanna és Rézsó Róbert – szépírás versenyre 

indult. Reggel 7 órakor indultunk Vésztőre Tibi bácsival. Út 
közben sokat beszélgettünk, nevetgéltünk. Amikor odaértünk, 
rögtön a templomba mentünk, ahol áhítaton vettünk részt. Aztán 
tantermekben helyezkedtünk el, rövid megbeszélés után 
elkezdődött a verseny, vagyis az írás. Hatvan percet kaptunk az 
adott szöveg lemásolására. Amíg mi munkálkodtunk, addig Tibi 
bácsi egy előadáson vett részt. Délben megebédeltünk, majd a 
vendéglátó iskola szépségén csodálkoztunk. Kézműves 
foglalkozáson is jártunk, lehetett karkötőt fonni, színezni.

Délután 2 órakor volt az eredményhirdetés, ami egy szín-
vonalas műsorral kezdődött. Ekkor már nagyon izgult min-
denki. Végül megnyugodtunk, mert nagyon szép eredményt ér-
tünk el. Gráczer Hanna 1. helyezett, Rézsó Róbert 2. helyezett, 
Dudás Viktória 3. helyezett lett. Nagyon örültünk mindannyian.

A hazafelé vezető úton már fáradtan, de mégis jó hangulatban 
telt az idő. Itthon a szüleink is boldogok voltak, hogy ilyen 
kiváló eredménnyel tértünk haza. 

Köszönjük Tibi bácsinak, hogy elkísért bennünket!
Gráczer Hanna 5.a

Angol nyelvi versmondóink sikerei
Évek óta ad lehetőséget az Illésy Sándor Középiskola 

Kisújszálláson az általános iskolásoknak, akik egy nagyon szép 
és összetett feladatra vállalkoztak. A nyelvtudás mellett az 
előadókészségüket is megcsillantották, hiszen a művészet, ezen 
belül a költészet nyelvén szólaltak meg.

Hat település nyolc általános iskolájának versmondói közül 
diákjaink most is szép eredményeket értek el.

Rózsa Boglárka 4.o.      3.helyezés
Deák Panna Míra 6.o.   3.helyezés
Farkas Anikó  6.o.         2.helyezés
Fehér Attila   7.o.          2.helyezés
Nagy Kristóf Márk 7.o. különdíjas

Felkészítő tanáraik: Felső Andrea, Szendrei Zsuzsanna és 
Kocsis Gáborné

Gratulálunk!

Miénk ez a cirkusz
„Miénk ez a cirkusz, itt mindenkire szerep vár…” − szól a jól 

ismert dal. És valóban. A cirkusz a csodák, az illúziók világa. 
Van, akit örökre megába szippant, ugyanakkor van olyan is, aki 
megtanulja méltányolni, de igazán sohasem férkőzik közel a 
szívéhez. Az utóbbiak táborát gyarapítottam én is. Legutóbb 

a zonba n o lya n 
élményben volt 
részem a cirkusz 
jóvoltából a hato-
dik évfolyamos 
diákokkal, amely, 
akárcsak a gye-
rekeket, engem is 
teljesen elbűvölt.

Idén a Fővárosi 
Nagycirkusz  is 
c s a t l a ko z o t t  a 

Lázár Ervin Programsorozathoz, 
melynek célja, hogy minden álta-
lános iskolás diák tanévenként 
egyszer ingyenesen juthasson 
valamilyen előadóművészeti 
élményhez. Ennek keretén belül 
utaztunk egy napfényes, ám 
szeles szerdai napon Budapestre, 
a m i k o r  a  X I I I .  B u d a p e s t 
Nemzetközi Cirkuszfesztivál 
lenyűgöző versenyprodukcióiból 
összeál l í tot t  té lbúcsúzta tó 
műsorát tekintettük meg. A télből 
a tavaszba, a borúból a derűbe a 
Fényhajlító-Porondmester kalauzolta át a nézőket, akik 
varázslatos levegőszámokat, bohócokat, gúlaszámot, 
szédületes gyor-saságú zsonglőrt, balettet lóháton és még 
megannyi csodát élhettek át. A közel két és fél órás műsort 


